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«Εξ αποστάσεως Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

«Εξ αποστάσεως σπουδές στις Κοινωνικές Επιστήμες: 
Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον»

Αθανάσιος Μιχιώτης
Καθηγητής Α΄ Βαθμίδας ΕΑΠ 
Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ)
Διευθυντής των αγγλόφωνων προγραμμάτων ΜΒΑ και ERM της ΣΚΕ
Διευθυντής του εργαστηρίου Μάνατζμεντ & Δημόσιας Διοίκησης της ΣΚΕ



ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

• Πεδία έρευνας: Ψυχολογία, Πολιτική Επιστήμη, 
Νομική, Κοινωνιολογία, Διοικητική και Οικονομική 
Επιστήμη αλλά και Ανθρωπογεωγραφία και 
Ιστορία ...

• Κοινό όλων των επιστημονικών κλάδων: η μελέτη 
πτυχών της κοινωνικής ζωής των ανθρώπινων 
ομάδων.

• Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ: βασικό 
αντικείμενο την προσφορά γνώσεων και 
δεξιοτήτων σε θέματα των κοινωνικών επιστημών, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διοικητική και 
οικονομική επιστήμη και την κοινωνιολογία.



ΙΣΧΥΡΟ ΠΑΡΟΝ στο ΕΑΠ 

• Εισακτέοι στη ΣΚΕ 2019-20: 2.800 (43% του ΕΑΠ/6500)
• Εισακτέοι στα ΠΠΣ της ΣΚΕ: 1.300 (57% των ΠΠΣ του ΕΑΠ)
• Εισακτέοι στα ΜΠΣ της ΣΚΕ: 1.500 (36% των ΜΠΣ του ΕΑΠ)
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ΙΣΧΥΡΟ ΠΑΡΟΝ σε όλη την Ελλάδα



Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Προπτυχιακά: 
• Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών (600 φ./έτος)
• Δημόσια Διοίκηση (320 φ./εξάμ. )
• Διοίκηση Τουρισμού (140 φ./εξάμ.)
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https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/78-dioikisi-epixeiriseon-kai-organismon/775-3534df8528bf58ba072d7fe66c76a0d4
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/468-dim_dioikisi/6180-dhd
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/483-dit/6473-dit


Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Μεταπτυχιακά: 

• Διοίκηση Επιχειρήσεων (MΒA)* (αγγλόφωνο) (330 φ./έτος)
Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ) (320 φ./έτος)

• Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (ΔΠΜ) (130 φ./έτος)
• Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΔΤΕ) (120 φ./έτος)
• Τραπεζική (ΤΡΑ)  (80 φ./έτος)
• Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (ΑΣΚ) (20 

φ./εξάμ.)
• Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (ΣΔΣ) 
• Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΟ) (80 φ/εξάμ.)
• Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ) * (αγγλόφωνο) (60 φ./εξάμ.) 
• Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) Νέο ΠΣ!
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Κοινά, Νέα και Ειδικά Προγράμματα Σπουδών

Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών ΣΚΕ 
• Κοινό ΠΜΣ "MSc in Enterprise Risk Management" (ERM) )* (αγγλόφωνο) (30φ.)

• Κοινό ΠΜΣ "Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων" (ΔΟΕ) (20 φ.)
• Κοινό ΠΜΣ "Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική" (ΤΛΧ) (120 φ.)
• Κοινό ΠΜΣ Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ) (130 φ.)

Νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών από το ακ. έτος 2021-22
• Δημόσια Διοίκηση

Ειδικά Προγράμματα Σπουδών  
• Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής Επάρκειας της ΣΚΕ (ΠΔΕ) (160 φ./εξαμ.)

7/7/2020 8

https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/243-koina-metaptuxiaka/koino-mps-msc-in-enterprise-risk-management/3837-koino-pms-msc-in-entrrprice-risk-management
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/84-dioikisi-epixeiriseon-mva/889-c6386ef53fec5d8bb3bd9fc0ed8282b0
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/241-koina-metaptuxiaka/koino-mps-dikaio-tis-oikonomias-kai-twn-epixeirhsewn
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/242-koina-metaptuxiaka/koino-mps-trapeziki-logistiki-xrhmatooikonomiki/3842-koino-mps-trapeziki-logistiki-xrimatooikonomiki
https://www.eap.gr/el/programmata-spoudwn/392-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD/4526-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD


Βασικοί παράγοντες για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα

• Οι καλύτεροι πρεσβευτές ενός πανεπιστημίου αλλά και ενός
εκπαιδευτικού συστήματος είναι οι ίδιοι οι φοιτητές και οι απόφοιτοί
του.

• Καθοριστικοί συντελεστές για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα στην εξ ΑΕ
αποτελούν:
Α) οι ακαδημαϊκές μονάδες (Σχολές)

και το σύστημα εξΑΕ που εφαρμόζουν
Β) το συνεργαζόμενο ακαδημαϊκό προσωπικό 

και η επιμόρφωση που λαμβάνει 
Γ) το διδακτικό υλικό και 
Δ) η υποστηρικτική τεχνολογία  



Πανδημία, Χρόνος, Εργασία, Οικονομική κρίση
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• Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση καθίσταται παγκοσμίως 
κρίσιμος κρίκος στην απόκτηση γνώσης  με χαμηλό κόστος
και δυνατότητα διατήρησης της ποιότητας

• Το ΕΑΠ, με 40.000 περίπου φοιτητές σήμερα,          
παραμένει σταθερά προσηλωμένο στην ποιοτική ΕξΑΕ

• Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ,  
ανοίγει νέους δρόμους, με νέα ΠΣ  
και παροχή γνώσης από απόσταση                                             
στον επιστημονικό χώρο των                                                       
κοινωνικών επιστημών.
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΛΛΟΝ


	Slide Number 1
	«Εξ αποστάσεως Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
	ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
	ΙΣΧΥΡΟ ΠΑΡΟΝ στο ΕΑΠ 
	ΙΣΧΥΡΟ ΠΑΡΟΝ σε όλη την Ελλάδα
	Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
	Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
	Κοινά, Νέα και Ειδικά Προγράμματα Σπουδών
	Βασικοί παράγοντες για ένα ποιοτικό αποτέλεσμα
	Πανδημία, Χρόνος, Εργασία, Οικονομική κρίση
	 

